
Referat Bestyrelsesmøde nr. 2, den 30. juni, 2021.

               
Deltagere: Kirsten Jørgensen (KJ), Bo G.Flindt (BGF), Birgit Hjortlund (BH), 
Mashu Poulsen (MP), Ewa Chylinski (EC)

1. Velkomst: v/forkvinde Kirsten Jørgensen
a. Afbud – Anders Ulbæk er udtrådt af bestyrelsen og FSB, grundet afslag på optagelse i 

revideret UM/NIRAS FSB database. 
b. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af info om FSB ny database design 

under pkt 10. Udenrigsministeriet og NIRAS.
2. Meddelelser

a. FSB reglementet er blevet opdateret. Sendt ud til alle FSB-er i oktober 2020.
b. Julehilsen fra FSB/UM/NIRAS – mangler kønsstatistik og antal personer, der har deltaget i 
kurser. Tages op på årlige møde med UM/NIRAS.
c. FSB Foreningens julehilsen udsendt
d. FSBnyt nr. 4, 2020 – artikler med 2 kvinder om krisemission i Ukraine og valg i Ukraine.
e. FSBnyt nr. 1, 2021 – kvindenummer om bl.a. kvindelig rådgiver i Irak. Det var et forslag fra 

Foreningen.
f. FSBnyt nr. 2, 2021 – om RACC- enheden og valg i Ghana. 
Generelt er man mere obs på kvindelige udsendte, og kønsbalance i FSBnyt nr 2, 2021.

3. Økonomi ved kassereren
a. Status: Kassebeholdning, udgifter og medlemstal. Beholdning pt kr 46.043,09; udgifter i 

2020 9.294,2; medlemstal pt 74. Kontingentbetaling til Mobilepay er en dyr ordning pga 
erhvervsstatus i forhold til antal medlemmer – kr 1.800 i gebyrer. Desuden tidkrævende at 
identificere enkelte indbetalere. Bestyrelsen anbefaler at gå tilbage til bankkonto 
indbetalinger, mens BGF undersøger andre løsninger med Mobilepay.

b. 2020 Regnskab og forslag til Budget for 2021 til Generalforsamlingen.  Detaljeret regnskab 
2020 fremlægges på GF 2021. Overblik: indtægter 12.529,69, udgifter 9.294,27; overskud 
3.235,42. Mht kontingent 2021 anbefaler bestyrfelsen uaændret kr 200,00.

4. Skandinavisk samarbejde
a. Invitation fra Norske Valgobservatører til Webinar om ”EU's Exploratory Mission to 
Zambia” den 3. juni, 2021. Lagt ud på Hjemmesiden og sendt til bestyrelsen. BGF og 
EC deltog online. Tekniske problemer med Webinar.
b. Invitation til Webinar om Valg i Latin Amerika den 25.03. fra Norske Valgobservatører. 

Ingen deltagelse fra medlemmer.
c. Invitation til den Svenske Forenings Generalforsamling. BGF deltog online. Der var 16 

svenske medlemmer ud af 57. Et initiativ om national konference med et buget på SKR 
24.000, dog uden nævnt tema, sted og tidspunkt.

5. Debatmøder.
Der planlægges afholdelse af 3 møder i efteråret 2021.
a. Debatmødet om Menneskerettigheder blev aflyst pga. corona. Planlægges til efteråret.
b. Refleksioner om valg – Kirsten
c. Syrien – Kirsten
d. Libyen – Kirsten
e. Debatmøde med Uffe Elleman Jensen. Kan ikke gennemføres pga helbred. Finder en afløser.
f. Demokrati – Elklit – Kirsten
g. Debatmøde med en fra Krisestyrings teamet, udstationeret i mange år. Erfaringer fra 

krisestyringsmissioner i brændepunkter.
6. Kurser diskuteret på møde med Udenrigsministeriet og NIRAS se ref.

a. Erfaringsudveksling – kriser og valg
b. Mindretallene i de politiske systemer



c. Metoder ved valgmissioner
d. Forhandlingsteknik og mægling
e. LTO kurser for erfarne LTOer – metode og praktisk arbejde
f. Demokrati udvikling i Afrika

7. Hjemmeside og FB
a. Debatforum FB bl.a. om fuldmagter. BGF har fulgt diskussionerne, se pkt.8.d. Der påpeges 

at debatforum er kun for betalende medlemmer.
b. Nye vilkår for brugsret til dk-domænenavne. BGF nævnte krav om verificering og identitet 

bag hjemmesiden. Administrator deler password og andre koder med formanden af hensyn 
til sikkerheden.

8. Generalforsamling
a. Tid og sted – forslag: i slutningen af august. Besluttet Mandag 13 september 2021 kl.17.00 i 

Østerbrohuset. BGF reserverer. 
b. Referent og dirigent til Generalforsamling – forslag: Hanne Bang, referent, Thorkild 
Høyer, dirigent. KJ tager kontakt og bekræfter.
c. BM på valg: Birgit Hjortlund og Ewa Chylinski. BH stiller ikke op. EC stiller op.
Revisorer: Niels Erik Nielsen, Erik Farsø Madsen, Erik Thau-Knudsen. KJ spørger Niels Erik 
Nielsen og Erik Farsø Madsen. Erik Thau-Knudsen stiller op, som suppleant.
d. Forslag til vedtægtsændringer til GF 2021. Forslag fra 2019 om brevstemmer. Der udsendes 

invitation til GF inkl evt. forslag til vedtægtsændringer. Iflg forslaget fra 2019 mht 
fuldmagter kan et medlem give fuldmagt til et bestyrelsesmedlem eller til andet medlem af 
foreningen max. 2 stemmer pr. person. BM kan ikke støtte forslaget. Brevstemmer kan ikke 
anbefales da der ikke er reel mulighed for det.

9. Klager fra medlemmer
a. Udløbet Heat og CAC kursus efter 5 år – det var ikke udløbet iflg. FSB Inge Schou.
b. Sprm. om deltagelse i valgmissioner – ny regering og nye politiske prioriteringer. Tages op 

på det Årlige møde med UM/NIRAS. Det er pt fokus på deltagelse i krisemissioner og 
højere profilerede poster.

c. FSB CV-screening resulteret i afslag på optagelse i FSB databasen. Revision af databasen 
medførte reduktion af optagne FSB-er til 250 fra ca. 500. 



10. Udenrigsministeriet og NIRAS
a. Årlige møde med UM/NIRAS udsat pga. corona. Der satses på et Debatmøde i oktober

2021.
b. FSB  har  fået  en  LinkedIn profil.  Linkedin.com/company/freda-og-

stabiliseringsberedskabet
c. Focal Point møde i juni – Women in EU EOMS – what's the state of play? An overview
of women's participation in election missions compared with male participations for the
last 5 years as LTO's and STO's in Latin America, Africa, Europe and Asia. Sendt videre
til Bruxelles, opdatering forventes på vort Årlige møde.
d. Stilling ved NATO's missionen i Irak som Women, Peace and Security rådgiver. Kan den

udvalgte give et oplæg for FSB-foreningen – nej pga. af sikkerhedshensyn.
e. Sikkerhedskurser bliver genoptaget. Der er pt et kursus sidst i august og sidst i september.
f. Hvordan får man flere kvindelige ansøgere? Mobilisering af fx kvindelige sprogofficerer.

Desuden en mentor-ordning med erfarne kvindelige udsendte. Rollemodeller.
g. Ny sagsbehandler: Kristine Nielsen.

11. Evt.
a. FSB ny database design – tjekkes for evt. fejl i overførte data
b. Udskudt 25 år jubilæum – afventes info fra UM/NIRAS
c. Konference om krise i Østukraine den 20 maj 2021 på Christiansborg. Foranstaltet af FN 

Forbundet, Helsinki Kommitte og Dansk-Ukrainsk Selskab og ledet af Hanne Severinsen. 
Invitation og program lagt ud på debatforum og 5-6 FSB medlemmer deltog.

12. Næste møde. Dato og sted fastsættes efter GF.

EC/02.07.2021.
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